ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 28 D’AGOST DE 2008.- NÚMERO 08:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sra. ROSA CARME BOSCH MAYENCH
Sr. JOSEP RAMON MASCARILLA ARNÓ
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sra. MARIA JESÚS CACHO SERRANO

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21 h. hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, s’inicia la
sessió plenària en la biblioteca del Centre Cultural, a conseqüència de les
obres que es duen a terme a la planta baixa de l’edifici consistorial, d’acord a
l’ordre de les propostes que es detallaran.

1.- Aprovació de les actes de Ple, de data 30 de juny i
23 de juliol de 2008
Sotmeses a votació, les esmentades actes són aprovades per unanimitat.

2.- Presa de possessió de la regidora de CiU, na Rosa
Carme Bosch i Mayench
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Es dóna compte de la credencial presentada per la Junta Electoral Central, en
favor de la Sra. Rosa Carme Bosch Mayench.

Acte seguit, i per tal de donar compliment a l’article 108 de la Llei electoral,
sobre la presa de possessió dels regidors, es procedirà a prestar el jurament
per part de la regidora esmentada, segons el que disposa el decret 707/79 de 5
d’abril.
La fòrmula del jurament que es llegeix és la següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les
obligacions del càrrec de Regidor de l’Excm. Ajuntament d’Almacelles, amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat?”
A continuació, la regidora present a la Sala, manifesta que promet i el Sr.
Alcalde la possessiona en el càrrec de regidora.

3.- Acceptació de la renúncia en el càrrec de regidor i
tresorer del Sr. Josep Ramon Olivart i Vilaseca
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès l’escrit, de data 22 d’agost de 2008, en el què el regidor Sr. Josep Ramon
Olivart Vilaseca, fa constar la seva renúncia als càrrecs de regidor i tresorer,
així com de portaveu del grup de CiU per motius personals.
Els reunits acorden:
Primer: Acceptar la renúncia de l’esmentat regidor.
Segon: Acordar trametre l'acord a la Junta Electoral Central, a fi que es designi
el nou regidor de la llista de CiU”.
La renúncia és acceptada per unanimitat.

4.- Designació del nou Tresorer de l’Ajuntament
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès el que disposa l’article 61 del RD 500/90 de 20 d’abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les
Hisendes Locals, que estableix que l’ordenació del pagament és l’acte

mitjançant el qual l’ordenador de pagaments expedeix la corresponent ordre de
pagament contra la Tresoreria de l’Entitat.
Atès que, havent renunciat al càrrec de Tresorer, el qui fins ara havia realitzat
aquestes funcions.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d’aquesta
funció de Tresoreria, com encarregat de realitzar materialment els pagaments,
a més de les altres funcions que recull l’article 194 del RD Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el Tet Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, i davant la impossibilitat de què la funció sigui atribuïda a un funcionari i
la urgència de la designació del Tresorer.
Es proposa al Ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
Primer: Nomenar al Sr. Josep Ramon Mascarilla Arnó, com a Tresorer de
l’Ajuntament d’Almacelles.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que
conservi la condició de regidor designat, llevat que la Corporació acordés el
contrari en qualsevol moment.
Tercer: Rellevar-lo de l’obligació de constituir fiança, fent-se responsables
sòlidariament del resultat de la gestió els restants membres de la Corporació.
Quart: En quant a les seves funcions estarà a tot el que preveu l’article 177 de
la llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals”.
La portaveu d’IPA, Sra. Maria Jesús Cacho, pregunta quins han estat els
criteris que s’han seguit per a l’esmentat nomenament.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el seu grup no es fa
solidari de la fiança que ha de prestar el tresorer, que en tot cas, seria cosa de
l’Equip de Govern en el qual el seu grup no hi participa.
El Sr. Alcalde manifesta a la regidora d’IPA que s’han seguit els criteris polítics
per a la designació de Tresorer i que troba coherent la posició del grup del
PSC.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 6 vots a favor
dels regidors de CiU i els 3 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA.

5.- Aprovació inicial del Reglament del Servei de la
Policia Local
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el servei de la Policia Local d’Almacelles convé que sigui regulat en
el seu funcionament donat l’increment de les tasques que gestiona.
Vist el que disposa l’article 4.a de la Llei de Bases de Règim Local, de data 2
d’abril de 1985, segons el qual els ajuntaments tenen potestat reglamentària
respecte a l’ordenació dels serveis municipals.
És per això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment el Reglament del Servei de la Policia Local
d’Almacelles.
Segon: Exposar al públic l’expedient per un termini de 30 dies, a fi que es
puguin presentar les al·legacions adients restant aprovat definitivament per
Decret d’Alcaldia si se certifica la manca d’aquestes”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, demana una còpia del Reglament
per poder estudiar-lo prèviament i poder votar a posteriori. Considera, en tot
cas, que pot ser una bona eina. El Sr. Alcalde li manifesta que pot consultar-lo
a les Oficines Municipals.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 6 vots a favor
dels regidors de CiU i 3 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA.

6.- Ratificació de l’aprovació inicial del Decret de
l’Alcaldia de l’aprovació provisional i dels tràmits
posteriors, en relació al Pla Parcial del SUD-6 “Els
Olivars”
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atès que el Ple, de data 27 de març de 2008, havia aprovat inicialment el
document tècnic que es dirà, sense tenir delegació expressa de l'Alcaldia, tal
com ho han manifestat els SSTT d'Urbanisme, per escrit de data 21 d'agost de
2008.

Atès que per tal de rectificar aquesta mancança, per decret de l'Alcaldia de
data 25 d'agost de 2008, s'ha aprovat inicialment el Pla Parcial de l' àmbit SUD6 "Els Olivars" del Poum, més l'annex de data 10 de març de 2008.
És per tot això, que per tal de convalidar l'acte administratiu, es proposa als
reunits el seguent:
Primer: Ratificar l'aprovació inicial de l'Alcaldia, de data 25 d'agost de 2008,
l'aprovació provisional del ple de data 30 de juny de 2008 i tots els tràmits fets
en l'expedient fins a la data.
Segon: Trametre aquest acord als SSTT d'Urbanisme de Lleida per a la seva
aprovació definitiva si s'escau”.
En la fase de deliberació, la portaveu d’IPA, Sra. Maria Jesús Cacho, fa constar
que, atès que no s’ha comptat amb el seu grup per a l’aprovació del
planejament votarà en contra.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que aquest acord està
afectat per una il·legal·litat o irregularitat, ja que se li ha contestat al seu grup
que va fer una instància fora de termini en relació a aquest expedient, mentre
que va estar lliurada a Correus en el darrer dia per fer les al·legacions, que era
comptador, segons la publicació de l’edicte al BOP, a partir del proppassat dia
10 d’abril.
D’altra banda, el mateix portaveu del PSC, considera del tot il·legal l’acord ja
que l’article 112 de la Llei 8/1987 fixa que cal una majoria absoluta per aprovar
un Pla Parcial.
El Sr. Alcalde ordena al Secretari a que llegeixi si en el proppassat Ple, de data
10 de juliol de 2008, varen ser 7 regidors, és a dir: la majoria absoluta i en
aquest cas, els regidors del grup de CiU, què varen aprovar provisionalment el
document que avui es ratifica, contestant el Sr. Secretari afirmativament, a la
vista de l’acta del Ple al què es refereix.
Pel que fa a la instància a la què fa esment el portaveu del PSC, i que diu que
no se’ls ha contestat, el Sr. Alcalde li manifesta que se’ls va contestar a la
mateixa al·legació en la seva aprovació inicial i que, amb posterioritat, no hi ha
hagut cap més altre període d’exposició pública. Per tant, qualsevol altra
instància posterior serà considerada com a presentada fora de termini.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el seu grup es
reserva tirar endavant amb les accions legals que estimin pertinents.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 6 vots a favor
dels regidors de CiU i els 3 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA.
Acte seguit, i per unanimitat, s’acorden tractar per urgència els següents
assumptes:

U.1.- Designació del nou portaveu del grup de CiU
Es dóna compte de la designació del nou portaveu de CiU a l’Ajuntament
d’Almacelles en els següents termes.
De conformitat amb l’establert en l’article 48 de la llei 8/1987 Municipal i de
Règim Local de Catalunya, i article 25 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic RD 2568/1986 de 28 de novembre es dóna
compte de la constituci del següent grup polític així com dels seu integrant i
portaveu:
Per CiU

Sr. Josep Gòdia Visa

U.2.- Acceptació de la renúncia en el càrrec de regidora
d’IPA-EPM la Sra. Maria Jesús Cacho i Serrano
Pren la paraula la regidora, na Maria Jesús Cacho i Serrano, qui manifesta que
per motius familiars i donat que ha de canviar de població, juntament amb la
seva filla que és mestra, no podrà seguir assistint als Plens, motiu pel qual es
veu obligada a renunciar al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament, deixant el
seu lloc i càrrec a la companya que va rere seu a la llista d’IPA-EPM, na
Carolina Manchó Lagunas, de la què està segura farà molt bé aquesta tasca.
Acte seguit, la mateixa regidora vol fer constar a l’Equip de Govern que prengui
una actitud més dialogant, fent especial esment a la manca d’atenció que –al
seu parer- s’ha vist sotmesa tot sovint en les seves peticions.
Els reunits accepten la renúncia de l’esmentada regidora i resolen trametre
l'acord a la Junta Electoral Central, a fi que es designi el nou regidor de la llista
d’IPA-EPM.

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,45
hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

